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Aos catorze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Freguesia de 

Carvalhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – 

Carlos Alberto Pereira Freitas, Secretário – Luís Manuel do Coito Machado e a Tesoureira 

– Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas e trinta minutos foi declarada aberta a reu-

nião._____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar:____ 

a) O pagamento da fatura referente a reparação da viatura 23-67-KD no valor de 

duzentos e dezasseis euros e vinte e três cêntimos.___________________________ 

b) O pagamento da fatura referente ao seguro anual da viatura 27-05-ZR no valor de 

quatrocentos e cinquenta e nove euros e vinte e três cêntimos.__________________ 

c) O pagamento de fatura no valor de duzentos e sessenta euros referente ao contrato 

da manutenção de espaços verdes e públicos da Freguesia._____________________ 

d) O pagamento aos membros das mesas de voto referente às últimas eleições Autár-

quicas no valor de quinhentos de dezanove euros e trinta cênti-

mos.________________________________________________________________ 

e) O pedido de orçamento para um computador HP800G6 TWRI5-10500 e respetivo 

monitor para a secretaria da Junta de Fregue-

sia._________________________________________________________________ 

f) Conceder a Maria do Carmo Marques, um terreno no cemitério de Carvalhal Benfei-

to, medindo um vírgula setenta e um metros quadrados, correspondido pelo covato 

quatrocentos e treze do talhão quatro, destinado a sepultura perpé-

tua.________________________________________________________________ 

O Executivo deliberou por unanimidade.___________________________________ 

Proceder à alteração número dois do orçamento da despesa:____________________  
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REFORÇO DA RUBRICA:_____________________________________________ 

0701070000 - Equipamentos de informática, com quatrocentos e vinte euros.______ 

DIMINUIÇÃO DA RUBRICA:__________________________________________ 

0701041300 - Outros, no valor de quatrocentos e vinte euros.___________________ 

_______ABERTURA PROPOSTAS ARRENDAMENTO DO IMOVEL Nº23______ 

 Terminado à data de hoje o prazo da consulta pública referente ao arrendamento do imóvel 

nº23 (antigo posto médico), foi aberta a única proposta recebida em carta fechada._______ 

 A referida proposta corresponde aos requisitos exigidos, pelo que, o Executivo da Junta de 

Freguesia deliberou aceitar a proposta recebida e dar seguimento ao processo de contrato de 

arrendamento.______________________________________________________________ 

O executivo deliberou também, por unanimidade, recorrer aos serviços de um advogado 

para redigir um contrato de arrendamento para o imóvel nº23, de forma a salvaguardar os 

interesses da Junta de Freguesia e da entidade arrendatá-

ria.______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

MINUTA DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS DA RAINHA NA 

FREGUESIA DE CARVALHAL BENFEITO._______________________________ 

O Executivo da Junta de Freguesia de Carvalhal Benfeito tomou conhecimento e deliberou 

por unanimidade, aprovar o contrato da Delegação de Competências entre a Junta de Fre-

guesia de Carvalhal Benfeito e a Camara Municipal de Caldas da Rainha no valor de nove 

mil trezentos e noventa e um euros e cinco cêntimos, destinados a requalificação da berma 

na rua Sra. das Mercês nos lugares de Casais dos Carvalhos e Santa-

na._______________________________________________________________________ 

_____________OBRAS EXECUTADAS  OU ACOMPANHADAS_________________ 

a) Serviços de roça caniços em diversos caminhos da freguesia. 

b) Serviços de niveladora e retroescavadora na limpeza de diversos caminhos da 

freguesia._________________________________________________________ 
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_________________BALANCETES DE TESOURARIA_______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último 

mês._____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

ata em minuta. _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pela Tesoureira.______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE- 
 
SECRETÁRIO- 
 
TESOUREIRO-  
 

 

 

 

 


